ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลป่าซาง
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
……………………………………..………..
ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลป่าซาง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. จํานวน 4 โครงการ ดังนี้
โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ตําบลป่าซาง อําเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ตามแบบ
อบต.ป่าซาง กําหนด พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ
จุดก่อสร้างที่ 1 ซอยวัดนาเจริญ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 95 เมตร หนา 0.15 เมตร
จุดก่อสร้างที่ 2 ซอย 6 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดไม่น้อยกว่า 620.00 ตารางเมตร ราคากลาง 326,000.-บาท (สามแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)
โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ตําบลป่าซาง อําเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ตามแบบ
อบต.ป่าซาง กําหนด พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ จุดก่อสร้าง ซอย 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 155เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 620 ตารางเมตร ราคากลาง 325,000.-(สามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ตําบลป่าซาง อําเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ตามแบบ
อบต.ป่าซาง กําหนด พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ
จุดก่อสร้างที่ 1 ซอย 8 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 38 เมตร หนา 0.15 เมตร
จุดก่อสร้างที่ 2 ซอย 12 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 59 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดไม่น้อยกว่า 388 ตารางเมตร
ราคากลาง 203,000.-บาท (สองแสนสามพันบาทถ้วน)
โครงการที่ 4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 ตําบลป่าซาง อําเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ตามแบบ
อบต.ป่าซาง กําหนด พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ
จุดก่อสร้างที่ 1 ซอยหอประชุม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 61 เมตร หนา 0.15 เมตร
จุดก่อสร้างที่ 2 ซอยหลังหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดไม่น้อยกว่า 644 ตารางเมตร ราคากลาง 340,000.-(สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี้

1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทํางานที่สอบราคาดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบ
ราคา

3. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ไม่น้อยกว่า
โครงการที่ 1
โครงการที่ 2
โครงการที่ 3
โครงการที่ 4

มีผลงานในวงเงินไม่น้อยกว่า
มีผลงานในวงเงินไม่น้อยกว่า
มีผลงานในวงเงินไม่น้อยกว่า
มีผลงานในวงเงินไม่น้อยกว่า

160,000. บาท
160,000. บาท
100,000. บาท
170,000. บาท

กําหนดดูสถานที่ก่อสร้าง พร้อมรับฟังคําชี้แจงและรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 3 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558 ระหว่างเวลา 09.00
น. - 12.00 น. พร้อมกันที่ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลป่าซาง อําเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย และถ้าผู้มีสิทธิ์เสนอราคาไม่ไปดู
สถานที่ก่อสร้าง หรือรับฟังคําชี้แจงจะถือว่ารับทราบโดยไม่มีเงื่อนไข
กําหนดยื่นซองสอบราคา โดยยื่นตรงต่อองค์การบริหารส่วนตําบลป่าซาง ตั้งแต่ วันที่ 20 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2558
ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตําบลป่าซาง อําเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย และ ในวันที่ 4พฤษภาคม
2558 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้างของ องค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ ณ ที่ว่าการอําเภอ
เวียงเชียงรุ้ง
กําหนดเปิดซองสอบราคา
ในวันที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จโดยจะเปิดซองสอบราคาเรียง
ตามลําดับโครงการ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้างของ องค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ ณ ที่ว่าการอําเภอ
เวียงเชียง
รุ้ง จังหวัดเชียงราย

-2ผู้สนใจติดต่อขอรับ / ซื้อ เอกสารสอบราคา ดังนี้
โครงการที่ 1 ราคาชุดละ 500 บาท
โครงการที่ 2 ราคาชุดละ 500 บาท
โครงการที่ 3 ราคาชุดละ 500 บาท
โครงการที่ 4 ราคาชุดละ 500 บาท
ได้ที่ กองคลัง สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลป่าซาง อําเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ในวัน และ เวลาราชการ ตั้งแต่
วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 3 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558
หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 05317-3662 ในวันและเวลาราชการ
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558
(ลงชื่อ)............................................................
(นายสมควร นัยติ๊บ)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลป่าซาง

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 10/ 2558
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลป่าซาง
ลงวันที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558
-----------------------------------องค์การบริหารส่วนตําบลป่าซาง
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ องค์การบริหารส่วนตําบล ” มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 4 โครงการ ดังนี้
โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ตําบลป่าซาง อําเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ตามแบบ
อบต.ป่าซาง กําหนด พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ
จุดก่อสร้างที่ 1 ซอยวัดนาเจริญ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 95 เมตร หนา 0.15 เมตร
จุดก่อสร้างที่ 2 ซอย 6 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดไม่น้อยกว่า 620.00 ตารางเมตร ราคากลาง 326,000.-บาท (สามแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)
โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ตําบลป่าซาง อําเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ตามแบบ
อบต.ป่าซาง กําหนด พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ จุดก่อสร้าง ซอย 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 155เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 620 ตารางเมตร ราคากลาง 325,000.-(สามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ตําบลป่าซาง อําเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ตามแบบ
อบต.ป่าซาง กําหนด พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ
จุดก่อสร้างที่ 1 ซอย 8 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 38 เมตร หนา 0.15 เมตร
จุดก่อสร้างที่ 2 ซอย 12 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 59 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดไม่น้อยกว่า 388 ตารางเมตร
ราคากลาง 203,000.-บาท (สองแสนสามพันบาทถ้วน)
โครงการที่ 4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 ตําบลป่าซาง อําเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ตามแบบ
อบต.ป่าซาง กําหนด พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ
จุดก่อสร้างที่ 1 ซอยหอประชุม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 61 เมตร หนา 0.15 เมตร
จุดก่อสร้างที่ 2 ซอยหลังหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดไม่น้อยกว่า 644 ตารางเมตร ราคากลาง 340,000.-(สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
เอกสารแนบท้ายสอบราคา
1.1 แบบรูปรายการละเอียด
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจ้าง
1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน
1.5 สูตรการปรับราคา (ค่า K)
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทาง
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือห้ามเข้าเสนอราคากับ องค์การบริหารส่วนตําบล
2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.3
ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดามีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างใน
วงเงินไม่น้อยกว่า
โครงการที่ 1
มีผลงานในวงเงินไม่น้อยกว่า 160,000. บาท
โครงการที่ 2
มีผลงานในวงเงินไม่น้อยกว่า 160,000. บาท
โครงการที่ 3
มีผลงานในวงเงินไม่น้อยกว่า 100,000. บาท
โครงการที่ 4
มีผลงานในวงเงินไม่น้อยกว่า 170,000. บาท
และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานอื่นซึ่งมี
กฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตําบลเชื่อถือ และเป็นผลงานที่
ทําสําเร็จในสัญญาเดียวเท่านั้น
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคา ดังนี้
3.1 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้ง

รับรองสําเนาถูกต้อง
/3.2 หนังสือ...
-23.2 หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอํานาจให้บุคคลอื่นลงนาม
ในใบเสนอราคาแทน
3.3 สําเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง (ในกรณีที่มีการกําหนดผลงานตามข้อ 2.3)
3.4 บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงาน ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษี
ประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกําไรไว้ด้วย ที่
3.5 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา
4. การยื่นซองสอบราคา
4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลข และตัวอักษร
โดยไม่มีการ ขูด ลบ หรือแก้ไข หากมีการขูด ลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง
4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ และราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน ในการเสนอราคา ให้เสนอ
เป็นเงินบาท และ เสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอ
ราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคาที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลข และตัวหนังสือถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิด
ราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอทั้ง 5 โครงการ จะต้องเสนอกําหนด ยืนราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคาโดย
ภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนเสนอราคามิได้
4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลา ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ดังนี้
โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านนาเจริญ
ไม่เกิน 45 วัน
ไม่เกิน 45 วัน
โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านประชาร่วมใจ
โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านป่าซางบุญนาก
ไม่เกิน 45 วัน
โครงการที่ 4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านเนินไทรพัฒนา
ไม่เกิน 45 วัน
4.4 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบ
ราคาทั้งหมด เสียก่อน ที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
4.5ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกเรียบร้อย จ่าหน้าถึงประธานกรรมการเปิดซองสอบราคาโดย
ระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 010/2557 โครงการที่ ...........” ยื่นโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลป่าซาง ดังนี้
1. ในวันที่ 20 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2558 ได้ทุกวัน ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ณ กองคลัง สํานักงาน
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าซาง อําเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
2. ในวันที่ 4 มิถุนายน 2558 ระหว่างเวลา (08.30 – 16.30 น.) ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ ณ ที่ว่าการอําเภอเวียงเชียงรุ้ง
เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะ
เปิดซองสอบราคาใน วันที่ 5 มิถุนายน 2558 ในเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จนแล้วเสร็จโดยจะเปิดซองสอบราคาเรียงตามลําดับ
โครงการ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ / จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ ณ. ที่ว่าการอําเภอเวียงเชียงรุ้ง
5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้องค์การบริหารส่วนตําบล จะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวมเป็นรายโครงการ
5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตาม
ข้อ 2
หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วนตาม ข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตาม ข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้
เสนอราคารายนั้น
เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ
ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตําบลป่าซาง เท่านั้น
5.3 องค์การบริหารส่วนตําบล สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคา
ขององค์การบริหารส่วนตําบล

/(2) ไม่กรอกชื่อ....
-3(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา

หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอ

ราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กําหนด ในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสําคัญหรือมีผลทําให้
เกิดความได้เปรียบ เสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา
(ถ้ามี) กํากับไว้
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือองค์การบริหารส่วน
ตําบล มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริงสภาพฐานะหรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนตําบล มีสิทธิที่
จะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญาหากหลักฐาน ดังกล่าว ไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง
5.5 องค์การบริหารส่วนตําบล ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รบั ราคาต่ําสุด หรือราคาใดราคาหนึ่ง หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวน หรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคา โดยไม่
พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตําบล
เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตําบล จะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู้
เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําไปโดยไม่สุจริต หรือสมยอมกันในการเสนอราคา
ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้ว่า ไม่อาจดําเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคา หรือองค์การบริหารส่วนตําบล จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ทําให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดําเนินงาน
ตามสอบราคาให้เสร็จสมบูรณ์หากคําชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนตําบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
6. การทําสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 โดยใช้สัญญาแบบปรับราคาได้
(ค่า K)
ตามรายละเอียด
ภาคผนวก ก
กับองค์การบริหารส่วนตําบล ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวาง
หลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละห้า ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้ให้องค์การบริหารส่วนตําบล
ยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา
โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
6.1 เงินสด
6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ ที่ทําสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน
3 วันทําการของทางราชการ
6.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ 1.4
6.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย
6.5 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบ
ธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ
ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ําประกันของธนาคารตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการ
พัสดุกําหนด (การให้ใช้หลักประกันตามข้อนี้ใช้เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท)
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้รับจ้าง) พ้น
จากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สัญญาเป็นราคาเหมารวม)
องค์การบริหารส่วนตําบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง ในอัตราร้อยละ 100 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จ ให้ควบ
ถ้วนตามรูปแบบรายการ ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
8. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
9. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาจ้างตามแบบดังระบุไว้ใน ข้อ 1.3
แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ดังนี้
โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านนาเจริญ
ไม่น้อยกว่า....... -…. เดือน........2…. ปี
โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านประชาร่วมใจ ไม่น้อยกว่า....... -…. เดือน.......2…. ปี

โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านป่าซางบุญนาก ไม่นอ้ ยกว่า....... -…. เดือน.......2…. ปี
โครงการที่ 4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านเนินไทรพัฒนา ไม่น้อยกว่า....... -…. เดือน.......2…. ปี
/นับถัดจาก...
-4นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตําบลป่าซาง ได้รับมอบงานโดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซม แก้ไข ให้ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน
7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความ ชํารุด บกพร่อง
10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
10.1 เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครั้งนีไ้ ด้มาจาก เงินอุดหนุนทั่วไป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 การลงนาม
ในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตําบลได้รับอนุมัติ เงินอุดหนุนทั่วไป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แล้วเท่านั้น
10.2 เมื่อองค์การบริหารส่วนตําบล
ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างตามเอกสารสอบราคาจ้างแล้ว
ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่
และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีดังนี้
(1) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าว เข้ามาจากต่างประเทศ
ต่อสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
พาณิชย์นาวีภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศเว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้น
ให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาต
เช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี
10.3 ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบล
ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญา
หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกําหนดดังระบุไว้ใน ข้อ 6 องค์การบริหารส่วนตําบลอาจเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ
10.4 องค์การบริหารส่วนตําบล สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข
หรือข้อกําหนดในแบบสัญญาให้เป็นไป
ตามความเห็นของอัยการจังหวัด หรือสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
11. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ 1.5
จะนํามาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลง
หรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการคํานวณดังต่อไปนี้
P={Po} x {K}
กําหนดให้ P = ราคาต่อหน่วย หรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง
Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ใน
สัญญาแล้วแต่กรณี
K = Escalation factor ที่หักด้วย 4 % เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม 4 % เมื่อ ต้องเรียกค่างานคืน
Escalation factor K หาได้จากหลักสูตรซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงาน (ภาคผนวก ก)
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กําหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กําหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลป่าซางได้ขยายออกไปโดยใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ1.5
งานก่อสร้างตามประกาศนี้ลดลงหรือเพิ่มขึ้นจากค่างวดเดิมตามสัญญา เมื่อดัชนีราคาซึ่งจัดทําโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลง
สูงขึ้นหรือลดลงจากเดิมขณะเมื่อวันเปิดซองสอบราคาโดย
11.1 การขอเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ 1.5 นี้ ให้ผู้รับจ้างทําหนังสือเรียกร้องกับผู้ว่าจ้าง ภายใน 90 วัน นับ
แต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายหากพ้นกําหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้าง
จากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างที่เป็นคูส่ ัญญา ผู้รับจ้างต้องรีบมาติดจ่อและยินยอม
ให้ผู้ว่าจ้างหักค่างานของงวดต่อไป หรือหักเงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี โดยผู้ว่าจ้างจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทราบ
11.2 การพิจารณาการคํานวณเงินลดลงหรือเพิ่มขึ้น และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามสูตรการปรับราคานี้
ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากที่ทําการงบประมาณและให้ถือว่าการพิจารณาวินิจฉัยของที่ทําการงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด สูตรการปรับ
ราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กําหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กําหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่องค์การบริหารส่วนตําบลป่าซาง
ได้ขยายออกไป จะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ 1.5
11.3 งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.35Ct/Co + 0.10Mt/Mo + 0.15St/So
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-512. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อองค์การบริหารส่วนตําบลป่าซาง ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและ
ได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและ ใช้ผู้ผ่านการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคม
หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่ากับ
สถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง แต่ต้องมีช่างจํานวนอย่างน้อย 1 คน ใน
แต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้
12.1 ช่างควบคุมงานก่อสร้าง วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สาขาช่างก่อสร้าง...หรือสาขาช่างโยธา...
13. ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย และระเบียบได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าซาง
วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

